ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

107 – MÉDICO INTENSIVISTA ADULTO
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Língua Portuguesa
10

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Gerais de Caxias
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo
que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

O homem vivia tranquilo,
Em paz com a vida e com ele.
Um belo dia, entretanto,
Resolve escrever um artigo
Sobre o Brasil, bem cuidado.
Mas Brasil se escreverá
Com "s" mesmo, ou com “z”?
Ele vai no dicionário:
Dá com "s" e dá com "z".
Telefona à Academia:
"Ninguém sabe não senhor,
Talvez com "s", ou com "z".
Tira dinheiro do bolso,
Numas notas vem escrito
Com "s" a palavra Brasil,
Noutras vem mas é com "z",
O homem vai ao vizinho,
Sujeito modesto e sábio
"Não sei dizer não senhor,
Só sei que meu filho Pedro
Esteve um ano no Hospício
Porque queria saber
Justamente o que você
Quer saber e não consegue."
O homem perde a paciência,
Tira uma faca do bolso,
Boa faca pernambucana.
- Não quero mais me amolar,
Aqui deve estar escrito
"Fabricado no Brasil."
Conforme estiver aqui,
D'agora em diante, afinal,
Mesmo que seja com "s"
(Prefiro que seja com "z")
Escreverei a palavra;
A faca será juiz. O homem olha pra faca,
Meu Deus! era made in Germany.
Segura o homem na faca,
A faca enterrou no corpo
E o filólogo morreu.
MURILO MENDES
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação
no texto. Marque-a.

07) Com referência aos mecanismos linguísticos
usados no texto, é correto afirmar:

No texto, o poeta
(A) totaliza o tempo através do uso do presente
-passado-futuro.
(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade
que se apresenta contrária às suas expectativas.
(C) Busca o desvendamento de uma verdade de
interesse pessoal.
(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a
verdade absoluta.

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se
transposto para antes do verbo “vivia” altera o
significado da oração.
(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo.
(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação
certa.
(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de
vista formal, dispensa a vírgula antes da
conjunção “mas”.

02) O texto revela

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração:

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

A valorização do produto estrangeiro.
Um “eu” distanciado do mundo enfocado.
Um nacionalismo exacerbado.
Uma narrativa que se utiliza do presente
histórico.

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o
que conota em:
(A)
(B)
(C)
(D)

“tranquilo” (v.1) - distante.
“bem cuidado” (v.5) - perfeccionismo.
“Hospício” (v.21) - reordenação.
“faca” (v.36) – solução.

04) Na frase “A faca enterrou no corpo” (v.40), a
expressão “a faca” exerce a mesma função
sintática de
(A)
(B)
(C)
(D)

“A faca” (v.36).
“a paciência” (v.25).
“O homem” (v.39.).
“Sobre o Brasil” (v.5).

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21) exerce
a mesma função sintática da oração
(A)
(B)
(C)
(D)

“O homem vivia tranquilo.” (v.1).
O homem vai ao vizinho” (v.17).
“Mesmo que seja com “s”’ (v.33).
“que seja com “z”. (v.34).

“explicativa”.
“concessiva”.
“conclusiva”.
“comparativa”.

09) A alternativa em que o emprego do recurso
linguístico que aparece nesse texto está
devidamente explicado é:
(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1),
expressa uma ação concluída no passado.
(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20), exerce a
função de vocativo.
(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20),
pertence à mesma classe morfológica de “belo”,
(v.3).
(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)
expressa ideia de conclusão.
10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado
verbo-nominal.
(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1).
(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício”
(v.20/21).
(C) “...mas é com “z” (v.16).
(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra
Brasil” (v.14/15).

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das
alternativas apresenta erro, levando-se em
consideração a gramática padrão. Marque-a:
(A)
(B)
(C)
(D)

“Telefona à Academia” (v.10).
“Prefiro que seja com “z” (v.34).
“A faca será juiz” (v.36).
“Ele vai no dicionário” (v.8).
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LEGISLAÇÃO DO SUS
11) O Pacto pela Vida está constituído por um
conjunto de compromissos sanitários, expressos
em objetivos de processos e resultados. Estes
derivados da análise da situação de saúde do
País e das prioridades definidas pelos governos
federal, estaduais e municipais. Não constitui um
de seus objetivos:
(A) Contribuir para a redução da mortalidade por
câncer de próstata.
(B) Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da
Família como modelo de atenção básica à saúde
e como centro ordenador das redes de atenção à
saúde do SUS.
(C) Implantar a Política Nacional de Saúde da
Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
(D) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal,
infantil por doença diarreica e por pneumonias.
12) Compete à direção municipal do Sistema de
Saúde (SUS):
(A) Identificar estabelecimentos hospitalares de
referência e gerir sistemas públicos de alta
complexidade, de referência estadual e regional.
(B) Promover
articulação
com
os
órgãos
educacionais e de fiscalização do exercício
profissional, bem como com entidades
representativas de formação de recursos
humanos na área de saúde.
(C) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos
serviços privados de saúde.
(D) Em caráter suplementar, formular, executar,
acompanhar e avaliar a política de insumos e
equipamentos para a saúde.
13) Sobre o financiamento do Sistema Único de
Saúde (SUS), é incorreto afirmar que:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 11 A 15
(C) As atividades de pesquisa e desenvolvimento
científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
pelas universidades e pelo orçamento fiscal;
além de recursos de instituições de fomento e
financiamento ou de origem externa e receita
própria das instituições executoras.
(D) O orçamento da seguridade social destinará ao
Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com
a receita estimada, os recursos necessários à
realização de suas finalidades, previstos em
proposta elaborada pela sua direção nacional,
com a participação dos órgãos da Previdência
Social e da Assistência Social, tendo em vista as
metas e prioridades estabelecidas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
14) O Sistema Único de Saúde (SUS), contará, em
cada esfera de governo, sem prejuízo das
funções do Poder Legislativo, com as seguintes
instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e
Conselho de Saúde.
Sobre estas instâncias colegiadas, é incorreto afirmar
que:
(A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
quatro anos.
(B) Os Conselhos de Saúde devem avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para a
formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes.
(C) A representação dos usuários nos Conselhos de
Saúde e Conferências será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos.
(D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems) terão
representação no Conselho Nacional de Saúde.

(A) As receitas geradas no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS) serão creditadas diretamente
em contas especiais, movimentadas pela sua
direção, na esfera de poder onde forem
arrecadadas.
(B) Os recursos financeiros do Sistema Único de
Saúde (SUS) serão depositados em conta
especial, em cada esfera de sua atuação, e
movimentados sob fiscalização das Secretarias
Municipais de Saúde.

CARGO: MÉDICO INTENSIVISTA ADULTO (107)
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15) São disposições constitucionais acerca do
Sistema Único de Saúde, exceto:
(A) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de
outras atribuições, executar as ações de
vigilância sanitária e epidemiológica, bem como
as de saúde do trabalhador.
(B) É vedada a participação direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência
à saúde no país, salvo nos casos previstos em
lei.
(C) A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido
mediante
políticas
sociais
e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos. E também ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.
(D) As instituições privadas poderão participar, de
forma suplementar, do Sistema Único de Saúde,
segundo diretrizes deste.

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS
QUESTÕES DE 16 A 20
16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas
estrofes dois versos de um poeta e professor
nascido em Caxias no Maranhão. Que versos
são esses?
(A) “Gigante pela própria natureza / És belo, és forte
/ impávido colosso”
(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido / A
imagem do Cruzeiro resplandece”
(C) “Nossos bosques têm mais vida / Nossa vida em
teu seio mais amores.”
(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido / Ao
som do mar e à luz do céu profundo”

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de
05 de julho de 1836, fora elevada à categoria de
cidade com a denominação de Caxias.
(D) Geograficamente, em relação ao território
nacional, o município de Caxias está localizado
na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte
Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão.
18) Dom Manoel Joaquim da Silveira denominou
Caxias com qual título?
(A)
(B)
(C)
(D)

Freguesia das Aldeias Altas.
Arraial das Aldeias Altas.
Vila de Caxias.
A Princesa do Sertão Maranhense.

19) O poder político executivo em Caxias é
representado por qual(is) órgão(s)?
(A)
(B)
(C)
(D)

Câmara Municipal.
Tribunal de Justiça.
Controlador e Procuradoria Geral.
Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais.

20) No centro da Bandeira Nacional Brasileira, há a
insígnia extraída do Lema Positivista escrito pelo
seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e
Progresso”. Qual o nome desse idealizador e
filósofo?
(A)
(B)
(C)
(D)

Raimundo Teixeira Mendes.
Joaquim Vespasiano Ramos.
Antônio Gonçalves Dias.
Henrique Maximiano Coelho Neto.

17) Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é
correto afirmar que:
(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes
aldeias dos índios Timbiras e Gamelas.
(B) Está situada na mesorregião do leste
maranhense e na microrregião de Porto Franco.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) São contraindicações relativas à Ventilação
Mecânica Não Invasiva com Pressão Positiva
(VNI), EXCETO:

(A) Incapacidade de cooperar, proteger as vias
aéreas, ou secreções abundantes.
(B) Rebaixamento de nível de consciência (exceto
acidose hipercápnica em DPOC).
(C) Parada cardíaca ou respiratória.
(D) Cirurgia facial ou neurológica.
22) São indicações recomendadas de ventilação
mecânica invasiva na Asma, EXCETO:
(A) Escala de Coma de Glasgow < 12.
(B) Hipoxemia (PaO2 < 60mmHg; SpO2 < 90%)
não corrigida com máscara (FiO2 40-50%).
(C) Arritmia grave.
(D) Isquemia miocárdica.
23) A Ventilação Mecânica está associada a altas
taxas de pneumonia, pois o tubo endotraqueal
inibe mecanismos de defesa importantes do trato
respiratório superior, contribui com a produção e
acúmulo de secreções da orofaringe, inibe
mecanismos de tosse efetivos e pode ser uma
fonte de infecção. Considerando a afirmativa,
marque a alternativa INCORRETA:
(A) A colonização da orofaringe e estômago com
microrganismos patogênicos parece preceder o
desenvolvimento da pneumonia associada à
ventilação mecânica.
(B) A avaliação das causas que levaram ao uso da
ventilação mecânica e a situação do paciente,
não são relevantes para sinalizar se há
condições para submetê-lo ao teste de
respiração espontânea.
(C) A escolha dos tipos de fármacos, intensidade e
duração da sedação estão associadas com o
risco aumentado das taxas de eventos, que
incluem tempo prolongado de ventilação
mecânica, aumento do tempo de internação e
morte.

CARGO: MÉDICO INTENSIVISTA ADULTO (107)

QUESTÕES DE 21 A 40
(D) Os bloqueadores neuromusculares estão
indicados para a intubação endotraqueal e
durante a ventilação mecânica, a fim de eliminar
o assincronismo com o respirador em pacientes
com insuficiência respiratória grave ou para
reduzir o risco de desintubação acidental devido
à via aérea instável.
24) Sobre a Síndrome da Angústia Respiratória
Aguda (SARA), classificada como moderada,
todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
(A) Tempo de início: Aparecimento súbito dentro de
1 semana após exposição a fator de risco ou
aparecimento ou piora de sintomas respiratórios.
(B) Hipoxemia (PaO2/FIO2) : 201-300 com
PEEP/CPAP ≥ 5.
(C) Origem do Edema: Insuficiência Respiratória não
claramente explicada por Insuficiência Cardíaca
ou sobrecarga volêmica.
(D) Anormalidades
bilaterais.

Radiológicas:

Opacidades

25) São critérios obrigatórios para a Troca Gasosa
Extracorpórea, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Trombocitopenia induzida por Heparina.
Intubação traqueal e em ventilação mecânica.
Doença pulmonar de início agudo.
Possibilidade de reversão da lesão pulmonar.

26) Sobre
Arritmias
supraventriculares
complexo QRS alargado, considere:

com

I. Aberrância de condução: Um estímulo
supraventricular, que encontra dificuldade de
propagação regional no sistema de condução,
gerando um QRS com morfologia de bloqueio de
ramo.
II. Extrassístole atrial com aberrância de condução:
Batimento
atrial
reconhecido
eletrocardiograficamente por apresentar onda P
seguida de QRS com morfologia de bloqueio de
ramo.
III. Taquicardia por reentrada atrioventricular
antidrômica: Utiliza uma via acessória no sentido
retrógrado e o sistema de condução no sentido
anterógrado.
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Está (ao) CORRETO(S) o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, II, III.
III, apenas.

27) Sobre o choque cardiogênico, todas
alternativas estão corretas, EXCETO:

as

(A) É consequência da falência primária da bomba
cardíaca, que resulta na diminuição do débito
cardíaco.
(B) Decorre de interferências sobre o inotropismo
e/ou cronotropismo cardíacos.
(C) Ao exame físico, é comum o achado de
vasoconstrição periférica e oligúria.
(D) A resistência vascular sistêmica está tipicamente
diminuída, a fim de compensar a diminuição do
débito cardíaco.
28) São características do choque distributivo,
EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Débito cardíaco alto.
Resistência vascular periférica baixa.
Pressão venosa central baixa.
Saturação venosa central de oxigênio baixa.

29) Alguns dados do exame neurológico podem
ajudar a diferenciar o coma tóxico-metabólico do
coma relacionado à doença estrutural.
Considerando a afirmativa, marque a alternativa
INCORRETA:
(A) Respiração profunda e frequente é mais
encontrada em pacientes com encefalopatia
metabólica.
(B) A reatividade pupilar é um dos parâmetros de
maior significado na diferenciação de causas de
coma metabólicos e estruturais, já que esse
reflexo, em geral, está associado a insultos
tóxicometabólicos.
(C) Os movimentos oculares reflexos geralmente
estão intactos em pacientes com coma tóxico
-metabólico.
(D) Assimetria de tônus muscular pode ser indicativa
de lesão estrutural.

CARGO: MÉDICO INTENSIVISTA ADULTO (107)

30) A presença de disfunção orgânica na ausência
dos critérios de síndrome da resposta
inflamatória
sistêmica
pode
representar
diagnóstico de sepse. Na presença de uma das
disfunções abaixo, sem outra explicação
plausível, o diagnóstico de sepse deve ser
presumido. Considerando a afirmativa, marque
a alternativa INCORRETA:
(A) Hipotensão (PAS < 90 mmHg ou PAM <
65 mmHg ou queda de PA > 40 mmHg).
(B) Relação PaO2/FiO2 < 300 ou necessidade de O2
para manter SpO2 > 90%.
(C) Contagem de plaquetas < 150.000/mm³ ou
redução de 50% no número de plaquetas em
relação ao maior valor registrado nos últimos 3
dias.
(D) Aumento significativo de bilirrubinas (>2X o valor
de referência).
31) As principais alterações de repolarização,
identificadas no eletrocardiograma, relacionadas
às hipocalemias, são, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Aumento da amplitude das ondas T.
Ondas U proeminentes.
Depressão de ST.
Prolongamento do intervalo QT.

32) São manifestações clínicas da hiponatremia
aguda, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Alteração da marcha.
Insuficiência respiratória.
Edema agudo pulmonar não cardiogênico.
Cefaleia.

33) Sobre os distúrbios do cálcio, marque (V) para
Verdadeiro ou (F) para Falso:







) Diminuições da albumina abaixo de 4 mg/dL
podem diminuir os níveis séricos totais de cálcio
sem alterar o cálcio ionizado.
) Os sintomas da hipercalcemia são inespecíficos
e os gastrintestinais mais comuns são: anorexia,
náusea, vômitos dor abdominal e constipação.
) Em pacientes dialíticos, o cálcio pode ser
acrescentado na diálise.
) As causas principais da hipocalcemia são
hiperparatireoidismo e malignidades em até 80%
dos casos.
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Marque a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(A) F, V, F, V.
(B) V, F, V, F.
(C) V, F, V, V.
(D) V, V, V, F.
34) As metas do tratamento
diabética são, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

da

Cetoacidose

Manutenção das vias respiratórias pérvias.
Correção da desidratação.
Redução da hipoglicemia e da osmolalidade.
Correção
de
distúrbios
eletrolíticos
acidobásicos.

(D) Os mediadores da inflamação no local da ferida
são compostos por radicais livres de oxigênio,
metabólitos do ácido aracdônico e complemento.

e

35) As principais causas de morte por Cetoacidose
diabética são, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Edema cerebral.
Hiperpotassemia.
Hipoglicemia.
Trombose venosa periférica

36) Em relação às Meningites, marque a alternativa
INCORRETA:
(A) As meningites bacterianas e virais são as mais
importantes do ponto de vista da saúde pública,
devido sua magnitude, capacidade de ocasionar
surtos e, no caso da meningite bacteriana, a
gravidade dos casos.
(B) Os principais sinais e sintomas são: febre, dor
de cabeça, vômitos, náuseas, rigidez de nuca
e/ou manchas vermelhas na pele.
(C) A transmissão fecal-oral é de grande
importância
para
a
meningite
viral,
principalmente, nas infecções por enterovírus.
(D) No Brasil, a meningite é considerada uma
doença epidêmica, desse modo, casos da
doença são esperados ao longo de todo o ano,
com a ocorrência de surtos e epidemias
ocasionais.
37) Considerando a resposta metabólica após
grandes queimaduras, marque a alternativa
INCORRETA:
(A) O grande queimado tem seu metabolismo
aumentado em até 200%.
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(B) A demanda aumentada de oxigênio exige muitas
vezes uma suplementação dele para que ocorra
adequada cicatrização.
(C) Quando ocorre quebra da integridade da derme,
com comprometimento de todas as camadas,
com queimaduras acima de 20% da área total
corporal, a possibilidade de infecção ocorre por
muitos agentes bacterianos.

38) Para evitar a sedação excessiva, o conceito de
interrupção diária da infusão (interrupção diária
da sedação – DIS) foi introduzido na unidade de
terapia intensiva. Marque a alternativa que NÃO
apresenta um critério para que a DIS não seja
utilizada:
(A) Quando está sendo aumentado o sedativo para
controle da agitação.
(B) Quando o paciente não está recebendo
bloqueador neuromuscular.
(C) Houve evidência de isquemia miocárdica prévia
(24h antes).
(D) Há evidência de aumento da pressão
intracraniana.
39) São manifestações cardiorrespiratórias
Insuficiência Renal Aguda, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

de

Distúrbios plaquetários.
Insuficiência cardíaca.
Edema agudo de pulmão.
Arritmias.

40) Marque
a
alternativa
INCORRETA,
considerando o atendimento de paciente com
obstrução grave de vias aéreas e irresponsivo:
(A) Posicionar o paciente em decúbito dorsal em
uma superfície rígida.
(B) Diante de irresponsividade e ausência de
respiração com pulso, executar compressões
torácicas com objetivo de remoção do corpo
estranho.
(C) Abrir vias aéreas, visualizar a cavidade oral e
remover o corpo estranho, se visível e
alcançável.

(D) Se nada for visualizado, executar compressões
torácicas e, se o tórax não expandir,
reposicionar a cabeça e executar compressões
torácicas novamente.
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